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Närvarande: Annika Nilsson(ordf), Lars Dreja, Lone Mathiasson (sekr), Roger Jönsson (kassör), Görel 

Ingner och Ida Hall. 

Icke närvarande: Anna-Karin Rhodin. 

Plats och tid: Centralgatan 7, Örtofta. Kl 16.00. 

 

Mötets öppnande: Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Föregående protokoll: Utan anmärkning. 

Dagordning: Dagordningen fastställdes. 

Ny postadress: Görel tar på sig uppdraget och undersöker först med post- och telestyrelsen 

om det finns någon möjlighet. Om positivt svar går hon sedan ut med 

frågan till de boende. Hon tar även kontakt med andra byar som har fått 

egen postadress. 

Kävlingeå: Tyrens är snart färdiga med förstudien. Lone, Annika och Christel har sedan 

möte med kommunen för vidare diskussion och samtal.  Fråga om belysning 

på slingan kommer upp och Annika ska ta upp frågan med Tyrens. 

Folkets hus: Ännu inga besked om de bidrag som är sökta via idrottslyftet och Boverket. 

Möte med kommunen i början av juni. 

Bredband/Fiber: Många intressenter och informationsmöte med Fibergruppen och Zitius är 

planerad till den 28 maj kl 18.30 i Sockerbrukets matsal. Information kring 

detta är skickad per mejl till dem som lämnat intresseanmälan. Affischer är 

uppsatta på anslagstavlorna och info-lapp kommer att delas ut i 

postlådorna. 

Ekonomi: 61 betalande medlemmar. 

Julmarknad 2015: Marknaden är planerad till den 12 december och Roger och Anna-Karin är 

arbetsgrupp. 

Utegym: Ida undersöker om det finns pengar att söka för att bygga utegym. Lone och 

Annika tar med frågan på mötet angående Kävlingeå projektet. Ida kollar 

vad det ungefär skulle kosta och hur det kan se ut. 

Marknadsföring: För att lyfta fram bygden tar Annika och Lars tar på sig projektet att ta 

kontakt med kommunens informatörer. Lone tar fram kontaktuppgifter. 

Misskötta fastigheter: Vi avvaktar detta. Ansvarig tjänsteman i kommunen finns men byalaget går 

inte vidare i frågan. 

Lekplatser: Görel tar på sig att driva vidare projektet angående lekplats i Väggarp och 

Toftaholm. Hon kommer också att sköta kommunikationen med 

kommunens tjänstemän/chefer angående lekplatser i våra byar. 
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Ny översiktsplan: Större möte angående ny översiktsplan med kommunen. Annika 

återkommer med tiden för mötet. 

Hemsidan: Lone pratar med Susanne ang användaruppgifter till One.com och 

webmailen. Annika pratar med henne om att byalaget bör överta domänen 

på One.com. 

Logga: Byalaget behöver en logga. Andrea. M tilldelas uppdraget. 

Styrelsemöte ht15: 13 september hos Görel. 

18 oktober hos Ida. 

22 november hos Annika. 

Övrigt Samarbete med Håstad byalag om cykelväg. Görel tar kontakt. 

Mötet avslutas:  Ordförande avslutade mötet. 

 

Nästa möte är söndagen den 13 sept kl. 16.00 hos Görel, Toftavägen 4, Toftaholm.  

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 

 

 ..................................................................  

Lone Mathiasson, sekreterare 

 

 

Justeras  Justeras 

 

 ..................................................................   ............................................................  

Annika Nilsson, ordförande  Ida Hall 

 

 


